
 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«МИСТЕЦТВО РЕКЛАМИ» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни  Мистецтво реклами 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти Сумський державний університет 

Повна назва структурного підрозділу  
Факультет іноземної філології та соціальних 

комунікацій. Кафедра журналістики та філології 

Розробник(и) 

Яненко Ярослав Васильович, кандидат 

соціологічних наук, доцент кафедри журналістики 

та філології 

Рівень вищої освіти 

Перший рівень вищої освіти; НРК – 7 рівень; QF-

LLL – 6 рівень; FQ-EHEA – перший цикл. 

Другий рівень вищої освіти, НРК – 8 рівень, QF-

LLL – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 

16 тижнів протягом одного з семестрів:  3-го – 7-

го  семестрів для першого рівня вищої освіти; 

16 тижнів протягом одного з семестрів: 2-го - 3-го 

семестрів для другого рівня вищої освіти 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 

5 кредитів ЄКТС, 150 годин, з яких 32 години 

становить контактна робота з викладачем (16 

годин лекцій, 16 годин практичних занять), 118 

годин становить самостійна робота 

Мова(и) викладання Українська мова 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна. Доступна для 

всіх здобувачів вищої освіти 

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є отримання здобувачами вищої освіти системи спеціальних знань 

у галузі реклами, і формування їх здатності використовувати надбання національної та всесвітньої 

культурно-мистецької спадщини для створення реклами. 



 

 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Реклама як мистецтво 

Засоби привернення уваги в рекламі: історія та сучасність. Видатні зарубіжні рекламісти ХХ ст. 

(Б. Бернбах, Л. Бернет, Д. Огілві та ін.). Творчі підходи до реклами як до мистецтва. Сучасні 

фестивалі реклами («Канські леви» та ін.). 

Тема 2. Художні прийоми в рекламі 

Шрифти в рекламі. Композиція в рекламі. Значення кольорів для ефективної реклами. Традиційні 

художні засоби та сучасний графічний дизайн у рекламі. Художнє фото в рекламі. Роль деталей у 

рекламному фото.  

Тема 3. Мистецтво рекламного тексту 

Структура рекламного повідомлення. Прийоми написання рекламного тексту. Рекламні слогани та 

заголовки. Логлайн як технологія залучення уваги аудиторії. Копірайтинг у рекламі ХХ та ХХІ ст. 

Тема 4. Сценарій рекламного відео 

Основи сценарної майстерності у сфері реклами. Концепція рекламного ролика. Перетворення ідеї 

в сценарій рекламного відео. Сюжет рекламного відео. Особливості початку та фіналу в 

рекламному відео. 

Тема 5. Герої реклами 

Герої рекламного відео, їх дії та мотиви. Технології формування у аудиторії симпатії до героїв. 

Здатність героїв змінюватися. Події, які змінюють героїв. 

Тема 6. Режисура реклами 

Драматургія і режисура рекламного відео. Значення конфлікту для розвитку сюжету рекламного 

відео (конфлікти між героєм та його антагоністом, героєм і суспільством, героєм і природою 

тощо). Деталі, що створюють сюжет. 

Тема 7. Продакт плейсмент як засіб реклами 

Рекламування товарів та послуг за допомогою технології продакт плейсмент. Технологія продакт 

плейсмент у сучасному кінематографі. Особливості демонстрації продукту в кадрі. 

Тема 8. Рекламне відео як арт-продукт 

Візуальне мистецтво у рекламі. Видатні кінорежисери, що знімали рекламу (Ф. Феліні та ін.). 

Новаторські ідеї та технології візуальних ефектів. 

Використання сучасних медіа-технологій для популяризації рекламного відео. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН1. 

Знати художні прийоми в сучасній рекламі, творчі підходи та здобутки видатних 

рекламістів, основні технології дизайну реклами, оцінювати засоби привернення 

уваги в рекламі, розуміти  особливості технології продакт плейсмент.  

РН2. 

Створювати рекламні тексти, генерувати нові ідеї для втілення їх в 

аудіовізуальній рекламі, використовувати сучасні медіа-технології для 

популяризації рекламного продукту. 

РН3. 
Розробляти сценарії аудіовізуальної реклами, створювати образи героїв 

рекламного відео, забезпечувати виразність при втіленні авторського задуму. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  



 

 

Цей підрозділ не заповнюється для вибіркових дисциплін. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять при вивченні дисципліни є лекції (Л) та практичні заняття (ПЗ). 

Л 1. Засоби привернення уваги в рекламі: історія та сучасність. Видатні зарубіжні рекламісти ХХ 

ст. (Б. Бернбах, Л. Бернет, Д. Огілві та ін.). Творчі підходи до реклами як до мистецтва. Сучасні 

фестивалі реклами («Канські леви» та ін.). 

Л 2. Шрифти в рекламі. Композиція в рекламі. Значення кольорів для ефективної реклами. 

Традиційні художні засоби та сучасний графічний дизайн у рекламі. Художнє фото в рекламі. 

Роль деталей у рекламному фото.  

Л 3. Структура рекламного повідомлення. Прийоми написання рекламного тексту. Рекламні 

слогани та заголовки. Логлайн як технологія залучення уваги аудиторії. Копірайтинг у рекламі ХХ 

та ХХІ ст. 

Л 4. Основи сценарної майстерності у сфері реклами. Концепція рекламного ролика. Перетворення 

ідеї в сценарій рекламного відео. Сюжет рекламного відео. Особливості початку та фіналу в 

рекламному відео. 

Л 5. Герої рекламного відео, їх дії та мотиви. Технології формування у аудиторії симпатії до 

героїв. Здатність героїв змінюватися. Події, які змінюють героїв. 

Л 6. Драматургія і режисура рекламного відео. Значення конфлікту для розвитку сюжету 

рекламного відео (конфлікти між героєм та його антагоністом, героєм і суспільством, героєм і 

природою тощо). Деталі, що створюють сюжет. 

Л 7. Рекламування товарів та послуг за допомогою технології продакт плейсмент. Технологія 

продакт плейсмент у сучасному кінематографі. Особливості демонстрації продукту в кадрі. 

Л 8. Візуальне мистецтво у рекламі. Видатні кінорежисери, що знімали рекламу (Ф. Феліні та ін.). 

Новаторські ідеї та технології візуальних ефектів. 

Використання сучасних медіа-технологій для популяризації рекламного відео. 

ПЗ 1. Реклама як мистецтво. Аналіз студентами засобів привернення уваги в рекламі на основі 

робіт видатних зарубіжних рекламістів ХХ ст. (Б. Бернбах, Л. Бернет, Д. Огілві та ін.) та сучасної 

реклами. 

ПЗ 2. Художні прийоми в рекламі. Аналіз студентами використання у рекламі шрифтів та 

кольорів; визначення особливостей фотомистецтва у сучасній рекламі.  

ПЗ 3. Мистецтво рекламного тексту. Аналіз структури сучасного рекламного повідомлення. 

Написання студентами рекламного тексту. 

ПЗ 4. Сценарій рекламного відео. Створення студентами концепції рекламного ролика. Написання 

сценарію рекламного відео. 

ПЗ 5. Герої реклами. Розробка студентами образів основних та другорядних героїв рекламного 

відео. 

ПЗ 6. Режисура реклами. Розробка студентами сюжету рекламного відео на основі принципів 

драматургії та режисури реклами. 

ПЗ 7. Продакт плейсмент як засіб реклами. Створення студентами концепції рекламування товару 

або послуги за допомогою технології продакт плейсмент. 

ПЗ 8. Рекламне відео як арт-продукт. Створення студентами концепції використання сучасних 

медіа-технологій для популяризації рекламного відео. 



 

 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Участь у аналізі практичних прикладів на лекціях-візуалізаціях та інтерактивних лекціях 

НД 2. Робота на практичних заняттях 

НД 3. Індивідуальні завдання (творчі проекти) 

8.   Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН1. лекції-візуалізації; 

МН2. інтерактивні лекції; 

МН3. практичні заняття; 

МН4. практико-орієнтоване навчання (рольові та ділові ігри); 

МН5. творчі проекти (командна робота, проектна робота). 

Лекції надають студентам матеріали з основ реклами як мистецтва, знайомлять їх із сучасними 

рекламними кейсами підприємств, організацій та брендів, що є основою для самостійного 

навчання здобувачів вищої освіти (РН 1). Практичні заняття ґрунтуються на використанні знань 

при створенні окремих студентських розробок, що інтегруються з модульними творчими 

проектами (РН 2 та РН 3) та доповнюються практико-орієнтованими завданнями, виконання яких 

надає студентам можливість застосовувати теоретичні знання на практиці (РН 2). Самостійному 

навчанню сприятиме підготовка творчих проектів у форматі презентацій, що будуть 

продемонстровані наприкінці навчальних модулів, а потім проаналізовані та обговорені у 

контексті завдань практико-орієнтованого навчання (РН 2 та РН 3). Під час підготовки до тестів за 

результатами навчання студенти розвиватимуть навички самостійного навчання, синтезу та 

аналітичного мислення. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Оцінка Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання  

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

ВІДМІННО відмінне виконання лише з 

незначною кількістю 

помилок 

5, 0 (відмінно) 90 ≤ RD ≤100 

ДОБРЕ в загальному правильна 

робота з певною кількістю 

помилок 

4, 0 (добре) 

74 ≤ RD ≤ 89 

ЗАДОВІЛЬНО виконання задовольняє 

мінімальні  критерії 
3,0 (задовільно) 

60 ≤ RD ≤ 73 

НЕЗАДОВІЛЬНО можливе повторне 

складання  

2 (незадовільно) 

 

35 ≤ RD ≤ 59 

НЕЗАДОВІЛЬНО необхідний повторний 

курс з навчальної 

дисципліни 

2 (незадовільно) 

RD < 35 

 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 



 

 

За дисципліною передбачені такі методи поточного формативного оцінювання: тестування та усні 

коментарі викладача за його результатами, настанови викладачів в процесі виконання завдань 

самостійної роботи, опитування, тестування, перевірка та оцінювання  практичних завдань, захист 

презентацій (виконаних завдань, кейсів), обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних 

індивідуальних завдань. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Оцінювання протягом семестрів проводиться у формі колективних дискусій (М1 та М2), 

письмових опитувань (тестувань) (М4), перевірки практичних завдань (М3) та творчих проектів 

(М5). Всі роботи повинні бути виконані самостійно. Індивідуальні завдання, схожі між собою, 

будуть відхилені. 

Оцінка студента формується таким чином: 

1. аналіз практичних прикладів на лекціях-візуалізаціях та інтерактивних лекціях 8 балів; 

2. звіти за результатами практичних завдань 56 балів; 

3. творчий проект 16 балів; 

4. тестування 20 балів. 

 

Форма підсумкового контролю – залік за результатами оцінювання протягом семестру. 

Умовою атестації є виконання не менше 60% практичних завдань, творчого проекту, та 

отримання не менше 60 балів. Інакше необхідно виконати додаткові види навчальної роботи 

(практичні завдання) для підвищення рейтингу. 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання 
Навчальний процес потребує використання 

мультимедіа (ЗН 1). 

10.2 Інформаційне та навчально- 

методичне забезпечення 

Основна література. 

1. Яненко Я. В. Сучасні рекламні комунікації як чинник 

соціалізації : монографія / Я. В. Яненко. – Суми: 

СумДУ, 2018. – 300 с. 

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70957  

 

Допоміжна література: 

1. Яненко Я.В. Сторітеллінг у сучасних рекламних і PR-

комунікаціях / Я.В. Яненко // Журналістська освіта в 

Україні: світові професійні стандарти: ХІІІ 

Всеукраїнська науково-практична конференція (м. 

Суми, 11-12 травня 2017 р.). – Суми: СумДУ, 2017. - С. 

3-8. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64877 

2. Яненко Я.В. Сюжети казок як основа для сторітеллінгу 

/ Я.В. Яненко // Журналістська освіта в Україні: світові 

професійні стандарти: матеріали п’ятнадцятої 

Всеукраїнської науково-практичної конференції 

(Суми, 22–23 травня 2019 р.) / уклад.: О.Г. Ткаченко. – 

Суми: Сумський державний університет, 2019. – С. 66–

68. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/74553 

 

Інформаційні ресурси в Інтернеті. 



 

 

1. Головко Х. Як написати longread [Електронний ресурс] 

/ Х. Головко. – Режим доступу: 

http://journalism.ucu.edu.ua/program-highlights/3755/. 

2. Кіутту С. Мистецтво сторітеллінгу на планшеті 

[Електронний ресурс] / С. Кіутту. – Режим доступу: 

http://ua.ejo-online.eu/1499/сфери-

висвітлення/мистецтво-сторітеллінгу-на-планшеті 

3. Короленко М.  Трансмедіа  сторітеллінг:  вимога  

цифрової  епохи [Електронний  ресурс] / М. 

Короленко. – Режим  доступу: http://ua.ejo-

online.eu/1330/цифрові-медіа/трансмедіа-сторітеллінг-

вимога-цифр. 

 

  


